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Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Korjattu lause 21.06.2016 sivulla 3.
Korjattu lause 17.10.2016 sivulla 3.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asuinrakentamista Tuomarilan
aseman välittömässä läheisyydessä muuttamalla liike- ja toimistorakennusten
korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Kuva 1: Suunnittelualueen likimääräinen sijainti (punaisella)
opaskarttapohjalla. © Espoo kaupunki 2016.

Kuva 2: Alustava suunnittelualueen rajaus (punaisella)
ortoilmakuvapohjalla. © Espoo kaupunki 2015.
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LÄHTÖKOHDAT
Aloite
Alueen yksityinen maanomistaja on hakenut asemakaavan muutoksen laadintaa 20.11.2014 saapuneella
hakemuksella.
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Espoon keskuksen suuralueella, Tuomarilan juna-asemalta n. 250 metriä kaak2
koon. Pinta-alaltaan yhteensä 3246 m kokoinen alue
koskee korttelin 40306 tonttia 1. sekä ympäröiviä
katualueita. Lainvoimaisen asemakaavan sallimasta
kerrosneliömetrimäärästä on toteutettu noin puolet.
Suunnittelualueen käyttämätön rakennusoikeus on
noin 800 k-m2.
Suunnittelualue rajautuu idässä pientalotontteihin,
etelässä Palotien katualueeseen, lännessä Palotien
ja Kaksoiskiventien risteykseen sekä pohjoisessa
Kaksoiskiventien katualueeseen.
Varsinaisen kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu
suunnittelun edetessä.

Rakennuksesta on tehty rakennushistoriaselvitys
vuonna 2015 (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy) ja
korjaustarveselvitys (Vahanen Oy 2014), joka osoittaa rakennuksen päässeen huonoon kuntoon ja vaatisi mittavan kunnostamisen. Rakennuksen nykyiset
tilaratkaisut eivät palvele tämän päivän vapaapalokuntatoimintaa ja sen vaatimuksia. Tarvittavien tilojen
toteuttaminen rakennukseen ei ole mahdollista ilman
laajoja rakenteellisia ja julkisivullisia muutoksia. Tuomarilan VPK on ilmoittanut, että yhdistyksellä ei ole
varoja rakennuksen täysimittaiseen peruskorjaukseen.
Maanomistus
Korttelin 40306 tontti 1 on yksityisessä omistuksessa.
Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon
kaupunki.
Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alue on Helsinki - Turku pääratayhteyden vaikutusaluetta.

Alueen nykytilanne
Alue on nykyisin kerrostalovaltaisen Tuomarilan rautatieaseman asemanseudun sekä erityisesti kaakkoon levittäytyneen laajan pientaloalueen välissä
olevaa vaiheittumisvyöhykettä. Alue on pääosin rakennettua, ja alueella on nähtävissä eri vuosikymmenien kerroksellisuutta. Vanhimmat rakennukset alueella ovat 1940 -luvulta.
Suunnittelualuetta lähinnä sijaitsevat asuinkerrostalot
sijaitsevat Palotien ja Kaksoiskiventien risteysalueen
länsipuolella sekä Kaksoiskiventien pohjoispuolella.
Lähimmät pientalot sijaitsevat suunnittelualueen itäja eteläpuolella, tonttien rajautuessa osin suunnittelualueeseen.
Liikenneyhteydet ovat monipuoliset. Tuomarilan asema ja junarata sijaitsevat noin 200 m päässä, bussipysäkki noin 250 m päässä ja Turunväylä eli Valtatie
1 (E18) noin 800 m päässä. Raideliikenteen eikä
valtatie 1:n melu kantaudu suunnittelualueelle.
Korttelin 40306 tontilla 1 sijaitsevalle Tuomarilan Vapaaehtoisen Palokunnan (Domsby Frivilliga Brandkår
r.y.) eli Tuomarilan VPK:n rakennukselle myönnettiin
rakennuslupa vuonna 1946. Rakennus valmistui
vuonna 1950. Rakennuksella on monivaiheinen historia ja rakennus toimi pitkään Tuomarilan VPK:n toimipisteenä. Rakennuksessa on vapaapalokunnan lisäksi toiminut vuosien saatossa useita muita toimijoita.
Tontilla on rakennuksen lisäksi puinen vaja sekä ilmoitustaulu risteysalueella. Tontilla ei ole erityisiä
luontoarvoja, mutta jonkin verran täysikasvuista puustoa sekä pieni alue jossa kallioperä on pinnassa.

Kuva 3: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta sekä kohteen
likimääräinen sijainti kartalla (keltaisella). (lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 1/2016 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan
liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I, lainvoimainen 23.12.1997) alue on varattu alue on varattu kerrostalovaltaiselle asuntoalueelle (AK), joka varataan ensisijaisesti asuinkerrostaloille. AK -alueella
sallitaan lisäksi työtilojen rakentaminen edellyttäen,
että ne eivät aiheuta haittaa asumiselle.
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Kuva 4: Ote Espoon pohjoisosien yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti kartalla (punaisella) (1/2014)
© Espoon kaupunki.

Kuva 5: Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti kartalla (punaisella) (1/2064) © Espoo kaupunki.

Alueella on voimassa Tuomarila I (611100) asemakaava (lainvoimainen 30.1.1981). Korttelin 40306
tontti 1 on asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla suurin sallittu kerroskorkeus on III ja tehokkuus e=0.50 joka tarkoittaa
rakennusoikeuden olevan 50 % tontin pinta-alasta.
Rakennuksiin saa sijoittaa asuinhuoneistoja vain kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa
varten. Korttelialueella on osoitettu ohjeellinen rakennusalan alueen raja sekä istutettava osa. Korttelialuetta koskien on lisäksi autopaikkamääräyksiä.
Ympäröivistä katualueista kuuluu suunnittelualueeseen rajautuen Palotie kahden eri lainvoimaisen
asemakaavan alueelle. Palotien risteysalue VPK:n
tontin länsipäässä kuuluu Tuomarila I, Tuomarila II
(611109) asemakaavan muutokseen (lainvoimainen
11.6.1996). Palotie VPK:n tontin lounaisosaan rajautuen kuuluu Tuomarila I (611108) asemakaavan
muutokseen (lainvoimainen 21.12.1993).

Kuva 6: Suunnittelualue ortoilmakuvassa.
© Espoo kaupunki 2015.

Perittävät maksut
Asemakaavan muutoksen hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59§).
Sopimukset
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopimuksen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa
tonttiyksikkö.
Kuva 7: Suunnittelualue viistoilmakuvassa.
© Microsoft 2016.
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?
Tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asuinrakentamista Tuomarilan aseman läheisyydessä
muuttamalla liike- ja toimistorakennusten korttelialue
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tavoitteena on
lisäksi osoittaa liike- ja kerhotilaa rakennuksen maantasoon Palotien ja Kaksoiskiventien risteysalueen
tuntumaan.
Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL -toteutusohjelman mukaisesti.
Kaupunkikuvallisena tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja tehokasta asuinrakentamista lainvoimaisen
yleiskaavan mukaisesti Tuomarilan juna-aseman
läheisyydessä.
Suunnittelussa huomioidaan kaava-alueelle nykyistä
korkeamman rakentamisen vaikutuksia tutkimalla
uusien rakennusten varjostamista suhteessa ympäröivään rakennuskantaan. Idässä alueeseen rajautuva pientaloalue huomioidaan lisäksi laskemalla suunnitteilla olevan rakentamisen kerroskorkeuksia
pientaloalueen suuntaan.
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat
Espoon kaupunkirata
Espoossa on suunnitteilla kaupunkirata välille Leppävaara-Kauklahti. Suunnitelmassa on esitetty myös
Tuomarilan junaliikennepaikan kehittämistä. Espoon
kaupunkiradan ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna
2014. Toteutuspäätöstä kaupunkiradasta ei ole tehty.
Espoon keskuksen visio 2030 on laadittu
3.10.2012. Visiossa on hahmoteltu Espoon keskuksen nykytila, esitetty keinoja alueen vetovoimaisuuden parantamiselle sekä selvennetty Espoon keskuksen alueelliset tavoitteet ja luonne suhteessa muihin
Espoon alue- ja kasvukeskuksiin.
Visiossa suunnittelualue sijoittuu Tuomarilan asemanseudun kehittämisalueen ytimessä kävelykaupunki -alueella, jossa mm. pyritään tehostamaan
maankäyttöä aseman läheisyydessä.
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset
Suunnitelman kuvaus
Alustavan suunnitelman mukaan tontilla oleva VPK:n
rakennus puretaan ja tontille rakennetaan kaksi pistemäistä asuinkerrostaloa. Pistetalojen kerroskorkeudet laskevat pientaloalueen suuntaan itään mennessä

ottaen huomioon pientaloalueen nykyisen rakennuskannan. Korkeuserot tasaavat kerrostalo- ja pientaloalueen vaiheittumista.
Pysäköinti toteutetaan kaksikerroksisena kansipysäköintinä, jonka kaksi tonttiliittymää sijoitetaan
Kaksoiskiventielle. Rakenteellinen pysäköinti sovitetaan maastoon jonka myötä pysäköintilaitoksen visuaalinen vaikutus Kaksoikiventien katualueeseen on
vähäinen. Rakenteellisen pysäköinnin ja Kaksoiskiventien väliin jää istutettava alue puuriville. Pistetalojen sekä pysäköinnin väliin jää suojaisa piha-alue.
Kaksoiskiventien ja Palotien risteysalueelle muodostuu kaupunkimainen aukio, jonka yhteyteen katutasoon on tavoitteena sijoittaa tarpeen mukaan
kerho- ja pienliiketoiminnan mahdollistava tila.
Havainnollistavaa kuvamateriaalia suunnitelmasta on
tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.
Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaavakartta
laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.
Vaikutusten arviointi
Alustavien suunnitelmien pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Vaikutusalueena on suunnittelualue ja sen lähiympäristö.
Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja
teknisen huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.
Tärkeimmät vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Vaikutusalueena on korttelin 40306 tontti 1 ja sen
lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään
aikaisempia alueen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä
selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin.
Rakennuksen olemassaolon aikana sijainneiden toimintojen vuoksi suunnittelualueella on varauduttava
pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn.
Olemassa olevat selvitykset:
Tuomarilan VPK -talo.Rakennushistoriaselvitys. Arkkkitehtitoimisto Schulman Oy. 2015.
Tuomarilan VPK:n talo. Korjausselvitys. Vahanen Oy.
25.4.2014
Tehtävät selvitykset:
Maaperän pilaantuneisuus.
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat,
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumisja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja
tavat. Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY)
neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä ennen kuin asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.5.201629.6.2016.
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 29.6.2016 klo 15.45
mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1,
02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on
Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.
Kaavan nimi, alue- ja asianumero (Tuomarilan VPK,
611116, 4928/2014) on mainittava. Saatujen mielipiteiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi tutustua kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä.
Suunnittelijoiden vastaanotto järjestetään Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa (Siltakatu 11,
02770 Espoo) 8.6.2016 klo 16.30-18.00. Suunnittelijat
ovat paikalla kello 16.30-18.00.
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2016. Kaavaehdotus on tämän jäl-

Päiväys ja allekirjoitus
Espoossa, 2.5.2016
_______________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

keen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä
on mahdollisuus jättää muistutus.
Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltama kaavaehdotus
lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus.
Kaupunginhallituksen hyväksymispäätöksestä on
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka
ovat osoitteensa ilmoittaneet.
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu (käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 1. kerros, Espoon keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä
myös Espoon keskuksen yhteispalvelupisteessä
(Kamreerintie 3, 02770 Espoo) ja kaupungin verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus
Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan:
Harald Arlander, p.043 824 6730
Mikla Koivunen (maisemasuunnittelu), p. 046 877 2502
Roni Zein (liikennesuunnittelu), p. 043 825 4266
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lyhenteet:
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus
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KUVIA SUUNNITELMASTA
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat:
- Rakennushistoriaselvitys. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy. 2015. (Kokonaisuudessaan erillisenä liitteenä)
- Alustavat luonnokset: asemapiirros, pohjapiirros, leikkaukset, varjoisuustutkielma sekä näkymäkuva.
Arkkitehtiryhmä A6 Oy. 20.4.2016. (Kokonaisuudessaan erillisenä liitteenä)

Asemapiirros. Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Luonnos 20.4.2016.

Pohjapiirros 1. kerros. Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Luonnos 20.4.2016.
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Pohjapiirros 2. kerros. Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Luonnos 20.4.2016.

Leikkaukset A-A ja B-B. Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Luonnos 20.4.2016.
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Julkisivut. Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Luonnos 20.4.2016.

Varjoisuusselvitys simuloituna tilanne 15.5. klo 9.00, 12:00, 15:00 sekä 18:00. Arkkitehtiryhmä A6 Oy. Luonnos 20.4.2016.
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Havainnekuva tontille päin Palotien ja Kaksoiskiventien risteysalueen suunnasta katsottuna. Arkkitehtiryhmä A6 Oy.
Luonnos 20.4.2016.

